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Omsider luner sommeren atter de trøstesløse kyster i Belgisk Gallien*, 
og den ellers så øde kystvej er skueplads for en hektisk aktivitet.

Siden daggry er trafikken af tunge godstransporter 
og kolonner af legionærer blevet afbrudt af hurtige 

romerske kurérer.

Nå, Enak, vi er åbenbart ikke de eneste, 
Cæsar har bedt om at komme til 

Portus Itius. 

Nej, her er 
en ulidelig 
trængsel.

Jamen, så tager vi en rask galop uden 
om den slagne vej! Det vil hestene 

nyde lige så meget som vi selv.

De unge mennesker sætter i galop langs 
konvojen, fulgt af misundelige blikke fra de 

romerske fodfolk.

Da vore venner når frem til målet, åbenbares  
en enorm militærlejr bag porten. 

Generalen befinder sig i sit telt. Følg 
Via Decumana til Jupiter-alteret. 

Sikke et postyr! Her er jo plads til maflere legioner.

Alix og Enak! Endelig kommer I! 

*Den del af Gallien mellem Seinen og Rhinen.
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Velkommen til Portus Itius, kære venner! 

Vær hilset, Cæsar. 

Quintus, det her er Alix Gracchus, hvis retskaffenhed kun 
overgås af hans mod, og hans kammerat Enak. Og dem skal 

jeg tale med, så nu må jeg forlade dig. 

åhh den berømte søn af Honorus Galla.  
Vær hilset, jeg er tribunen         Quintus Durus.

På Cæsars opfordring styrker Alix og Enak sig lidt, imponerede over al den rigdom og bekvemmelighed i prokonsulens telt.

Sikken luksus! Det er noget andet end lejrens spartanske vilkår. Tag ikke fejl, Alix. Min stilling tvinger 
mig til at spille denne prangende rolle. 
Ingen ville adlyde en leder i pjalter.

Nej, 
næppe.

Næ, tro mig. Men nu undrer I jer vel over, 
hvad alt det her betyder.

Jeg har samlet ikke mindre end syv legioner 
og en flåde på flere hundrede fartøjer her, 

så tæt på Britannias kyst som muligt.

Min plan er at gå i land på øen med magt.

Noget af et vovestykke, når 
krigen i Gallien endnu ikke 
er slut. Hvorfor, Cæsar?

Hvorfor? Fordi briterne 
er naturlige allierede med 
deres galliske fætre, de 
driver handel med dem og 
giver husly til oprørske  
høvdinge på flugt fra os.

De yder også en betydelig 
bistand i form af penge og 
våben til de stammer, der 

stadigvæk kæmper! skal jeg 
have kontrol med gallien må 

   øboerne             knægtes.

Og denne gang lykkes det.

...Denne gang? 
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Ja, sidste sommer sejlede jeg med to legioner 
til Britannia. Lige fra vi satte vores ben på 
kysten, måtte vi kæmpe mod briterne. De var 

talrigere end perserne ved Marathon! 

Vi kæmpede hårdt mod en 
uhåndgribelig fjende, der kun overlod 

slagmarken til os for at kunne angribe 
desto værre dagen efter.

Vi endte med kun at indtage en ubetydelig 
strimmel land. Og efterårsstormene truede, 
så vi måtte sejle hjem og opgive det hele...

Og som om deres barbariske guder endnu ikke havde gjort op med Roms ørne, 
blev vi ramt af en voldsom storm og mistede endnu flere folk og skibe. 

Men denne gang står jeg i spidsen for flere 
legioner og meget rytteri, og... 

Undskyld, general...

Prokonsulen bryder brat af, 
da tribunen træder ind.

Den unge mand, du bød komme, er her.

Godt, Quintus. Luk ham ind. 

En ung kelter med stolt holdning træder ind og hilser højtideligt Cæsar.

Vær hilset, general.
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En kæmpe bryder ind i teltet og skubber 
hensynsløst den spinkle kriger til side.

Du opfører dig for ubehøvlet, handelsmand! Vi tales ved senere, 
         kan du stole på! Før ham ud, Quintus, og hold nu ordentlig vagt.  

Jeg vil ikke have. flere af den slags optrin.
Jamen... 

Jeg beder dig tilgive dette intermezzo, Mancios. Og lad mig præsentere min ven 
Alix og hans ledsager Enak. 

Goddag, Mancios. Mig en fornøjelse.

Mancios er prins og fra Britannia. Desværre har en mægtig 
krigsherre myrdet hans far, tilranet sig hans jorder og 

tvunget ham selv i landflygtighed. Han beder om Roms støtte 
til at genvinde sin trone og tilbyder at tjene os som fører 

på dette felttog. Jeg har lovet ham hjælp. Til gengæld kan vi 
benytte hans hovedstad som base. Jeg ser gerne, at I tre 

bliver gode venner...

...for du og Enak skal selvfølgelig 
med mig til Britannia.

Undskyld, Cæsar, 
men jeg ønsker ikke 
at være med til at 

invadere et land, der 
ikke er en erklæret 

fjende af Rom. 

Britannia repræsenterer skam en reel trussel. Den 
berømte høvding Cassinos, som har forjaget vor ulykkelige 
ven Mancios, samler øens stammer og opfordrer til åben  
krig mod os! Hvis ikke jeg hurtigt indfinder mig, vil de  
britiske krigere selv krydse Oceanus Britannicus*. Og  
hvor står vi så? Jeg sværger, Alix: Det er en retfærdig 

sag. Med ild og sværd underkaster 
Cassinos sig alle stammer, som er Rom 
venligtsindede. Han er en tyran!

*Kanalen

Hmmm... Jamen så... bistår vi. 

vi skal nok hjælpe, Mancios.

Bravo! Vi sejler i morgen. 
I har ikke megen tid til at 
forberede jer og lære 
hinanden bedre at kende. 

Mancios og Enak forlader 
prokonsulens telt, men han holder 

Alix tilbage et øjeblik. 

Pas godt på den unge mand, Alix, for 
han bliver et trumfkort for os, 

når vi er i Britannia.

Forstået, Cæsar. Men sig mig, 
hvem var den ubehagelige 

             person lige før?

Viridoros? en trumf jeg måske får brug for. 
bekymrer dig ikke om ham, underhold  

hellere din gæst .

 Kom med mig. Jeg er indkvar-
 teret hos       officererne.

Endelig finder jeg dem, general! Jeg 
kommer med nye oplysninger, som... 

SÅ ER DET 
GODT! 
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Mens aftenen faldt på, nød de tre unge mænd den varme stemning i 
et gallisk gæstgiveri. Tæt ved havnen tiltrak det en kosmopolitisk 

kundekreds, der kun havde ét samtaleemne: Flådens afsejling næste dag.

jeres vin her er ikke så ringe! Mancios, fortæl mig lidt mere om Cassinos.

Cassinos! Jo, han kalder sig selv 
for Britannias Ørn. Britannias 

Grib ville passe bedre!

Men siden du spørger, Alix, så skal du vide, at vi briter ligesom 
vore galliske fætre er delt i snesevis af uafhængige stammer, 
hver med sin kongeslægt eller valgte høvding. Cassinos er 
konge over en mægtig klan nord for den Store Flod*, men her 
stopper hans ærgerrighed IKKE! Han vil udvide sit herredømme 
til hele Britannia, og til det formål viger han ikke tilbage 
for noget!                 Forræderi, afpresning, mord...

Hvis du tror, jeg tegner det for sort, Alix, så hør selv, 
hvordan det gik mit folk, trinovanterne... Min far, kongen, 
frygtede sin urolige nabo, altså Cassinos, men det afholdt 
ham ikke fra at tale imod Cassinos’ antiromerske politik. Mit 
folk har nemlig altid trivedes ved handel og især med Rom.

Forholdet var anspændt, og vi ventede en krig. 
Men Cassinos foreslog et møde om en fredelig 
løsning på uenighederne. Han tilbød at komme til 
vores hovedstad, Camulodunon**, med en beskeden 

eskorte under den hellige Imbolc***
våbenhvile, hvor ingen må udgyde blod.

Min far stolede på sikkerheden den dag 
og modtog Cassinos i sin hovedstad og indbød ham 
til den traditionelle fest for de druider, der var 

kommet til renselsesceremonien.

Men med svig og helligbrøde myrdede den 
forræder min far ved hans eget højbord 
og gav sine håndgange mænd, skjult under 
hvide druidekåber, signal til et blodbad!

Vores vagter blev stukket ned af de mænd, som på det  
skammeligste havde udgivet sig for druider Og hele min familie  

og dermed den kongelige æt blev udslettet! Derpå åbnede  
Cassinos portene for sine krigere, der lå i baghold uden for byen.  

På nogle timer gjorde han sig til herre over Camulodunon.

Mit eget liv skylder jeg en af min fars 
venner, som kastede mig op på sin hest. 

Som sadel havde han lagt Trinovanternes 
kongekåbe! Tegnet på min lovmæssige ret! 
Jeg har svoret på ikke at miste den, før 
tronen er genvundet og min far hævnet.

en grusom historie!

Ja, og meget sørgelig. Men det er 
på tide at vende tilbage til lejren. 

Enak og jeg må skaffe os noget 
udstyr før afrejsen.

* Themsen.
**Nutidens Colchester.
***Forårsfesten.
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 Det er allerede noget op ad dagen, og de fleste tropper er ombord, før 
vore venner omsider begiver sig til havnen på at gå ombord på Cæsars galej.

De galliske handelsmænd er lige så skrappe forhandlere som fønikerne. 
Jeg troede aldrig det ville lykkes.

Hov, hvad foregår der?

Lidt henne ad kajen bliver en flok afkræftede fanger brutalt 
gennet hen mod prokonsulens skib.

Videre. Kom nu, fremad!

Hvem er de ulykkelige, decurion?

Det er galliske høvdinge, der er fanget  
under forårets operationer. De troede, de 
kunne trodse os, og her ser du resultatet,  

unge patricier. Cæsar har besluttet  
at tage dem med som gidsler, så deres  

stammer holder sig i ro, mens han er væk. 

Straks maser legionærerne frem 
for at straffe den opsætsige.

han har mistet sin frihed,  
lad ham i det mindste  

bevare sin ære.

Og mens det dystre flok forsvinder 
ned i skibets last...

Hvad skete 
der, Alix?

næppe noget, som gør Rom 
ære. Kom nu, det er 

på tide at gå 
ombord...

men bedre end alle dem, 
der sover i lasten eller på 

dækket. Og overfarten er vist 
kort. Cæsar har sørget godt for os.

Ja, Vi må for 
resten hellere 

melde os hos ham.

I agterstavnen på flagskibet  
afgiver prokonsulen sine sidste ordrer.

...Og Labienus bliver her med to  
legioner for at dække vores ryg  
og opretholde roen i Gallien. Vi  

sejler ud med tidevandet.

Alix, du har jo allerede mødt 
Viridoros, en af mine folk i 
Britannia. Og trods sine 

elendige manerer en mand 
    med mange ressourcer.

Cæsar, jeg har lige set nogle galliske 
gidsler blive behandlet værre end 
slaver. Det er hverken Rom 
eller cæsar selv værdigt.

Tilgiv mig, general, 
men mit galliske hjerte 

blev også oprørt 
ved mødet med mine 

ulykkelige landsmænd.

Her er ikke 
meget plads.

FORRÆDER! LYSHÅRET SOM EN KELTER, 
MEN MED EN ROMERS RÅDNE 

HJERTE!... 

STANDS!... 
SÅ STANDS DOG!




